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Wat beweegt boeren?
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Effectieve mix tussen 

Willen
Kunnen
Moeten
Mogen



Boeren onder elkaar:
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� Duidden ze onder meer hun kwetsbare inkomens- en 
machtspositie, de steeds scherpere regels en hogere 
verwachtingen van de overheid en maatschappij, en het verschil 
met terreinbeherende organisaties in hoe ze natuur zien. 

� Ze hebben het gevoel dat groene organisaties meer invloed hebben 
op het beleid dan boeren. 

� Ze voelen zich niet per se vertegenwoordigd door het collectief of 
door andere boerenorganisaties.

� Van aantasting van hun autonomie worden ze dwars. De regels 
stroken ook niet altijd met de gebiedskennis en de logica van de 
boeren.

� Voor een deel van de boeren staan termen als ‘efficiëntie’, ‘grote 
capaciteit’ en ‘verdienmodel’ centraal. 

� Het liefst zou men zelf met voorstellen richting de overheid en de 
natuurorganisaties komen op basis van hun eigen inzichten en 
ervaringen op hun eigen bedrijf en in hun eigen regio.



WILLEN
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• Waardering en erkenning van de natuurinclusieve inspanningen van boeren zijn erg belangrijk. Het 
(ontbreken daarvan is een sterke demotivator.) Boeren willen serieus genomen worden. Zij zijn veelal 
betrokken bij hun gebied, zien wat er misgaat en hebben ideeën over hoe het beter kan.

• Boeren aanspreken op hun eigen passie en op hun plek in de maatschappij past goed bij hun 
autonomie en vrijheid. De groeiende bewustwording in de sector kan worden aangegrepen om een 
transitie in te zetten. 

• Goede ervaringen en concrete resultaten motiveren om door te gaan en om meer te doen.



KUNNEN
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• Natuurinclusieve landbouw moet niet alleen besproken en uitgewerkt worden in netwerken van 
deskundigen, ambtenaren, maatschappelijke organisaties en voorloperboeren, maar veel breder in de 
sector. Dan kunnen boeren zich er veel beter een voorstelling van maken. 

• Boeren vragen om concretisering van het concept.

• Er moet uiteindelijk ook gewoon een boterham worden verdiend. Om de bedrijfsstrategie drastisch 
te kunnen wijzigen, is een financiële compensatie nodig met langjarig perspectief. Liever hogere prijs 
dan subsidie.

• Stappen zijn anders voor melkveehouders dan voor akkerbouwers. Oudere boeren staan vaak meer 
open voor natuurbeheer, terwijl jongeren meer uitgedaagd kunnen worden met betrekking tot 
prestaties en technologische ontwikkelingen. In sommige gebieden is de cultuur positiever ten 
opzichte van natuurinclusief boeren dan in andere. In communicatie en het aanbieden van 
natuurinclusieve opties kan rekening worden gehouden met verschillende doelgroepen en 
verschillende kennisniveaus.



MOETEN
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• Het publieke debat heeft invloed. Boeren trekken zich de berichtgeving en discussies aan. Burgers 
gaan graag naar open dagen en reageren positief op iets als bloeiende akkerranden. Positief contact 
met burgers kan boeren motiveren. Negatief contact, zoals ongefundeerde kritiek, komt hard aan. 

• Boeren zien burgers als een belangrijke factor in de toekomst van de landbouw.

• Controle is een negatieve vorm van communicatie over wat de maatschappij van boeren verwacht. 
Het aanscherpen van regels kan bij boeren overkomen als gebrek aan waardering voor hun 
inspanningen. Dat geldt ook voor de regels in de duurzaamheidsprogramma’s van afnemers. Het 
voelt als een fuik, waar ze bij goed gedrag in worden gelokt.



MOGEN
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• Starre regels bemoeilijken de toepassing van lokale en boerenkennis bij het optimaliseren van natuur 
op het bedrijf. Het idee niet meer terug te kunnen, kan een drempel zijn om in natuurinclusieve 
landbouw te stappen.

• Voor veel boeren is onzeker of een natuurinclusieve ontwikkelingsrichting voor hen op de lange 
termijn een bestendig verdienmodel betekent. Om in een langjarige overeenkomst te stappen, is 
dan risicovol. Een boer wil zijn bedrijf kunnen bijsturen.

• Tegelijkertijd kunnen relatief grote aanpassingen en investeringen nodig zijn om natuurinclusiever te 
worden. Boeren zouden dan gebaat zijn bij een langjarig commitment van hun maatschappelijke 
partners, terwijl ze zelf nog wel manoeuvreerruimte hebben.

• Boeren spiegelen zich aan andere boeren voor hun beeld van ‘een goede boer’. Hoe boeren 
onderling over de ontwikkeling van de landbouw spreken en de wenselijkheid of haalbaarheid van 
bepaalde ontwikkelingsrichtingen, is van grote invloed.



TIPS! voor overheden en terrein beheerende organisaties
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9 Wees duidelijk en eenduidig als het gaat om een visie voor de landbouw.
9 Maak per gebied duidelijke keuzes over gewenste natuur.
9 Maak van natuurinclusieve landbouw een serieus verdienmodel.
9 Stel subsidies en investeringsfondsen beschikbaar voor de meer substantiële aanpassingen in de 

bedrijfsvoering.
9 Stimuleer de ontwikkeling van regionale markten voor ecosysteemdiensten.
9 Stimuleer pilots en experimenten. Bouw ze in leernetwerken. Benut de boerenkennis.
9 Gebruik het grondbezit van overheden en TBO’s om de transitie te versnellen.
9 Werk aan wederzijds begrip en vertrouwen.
9 Herzie beleidsinstrumenten die schaalvergroting in de hand werken en investeringen ontmoedigen.
9 Communiceer vroeg, veel en begrijpelijk over veranderingen in regelgeving.
9 Veranker natuurinclusieve landbouw stevig in het curriculum van het groene onderwijs.
9 Wees launching customer van natuurinclusieve producten.


